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RESUMO O presente estudo tem como objetivo avaliar o desenvolvimento intelectual do aluno

através da inserção de métodos didáticos nas aulas de química, com a finalidade de apresentar os

conteúdos requeridos por a matéria de forma mais compreensiva. Dessa forma, os experimentos

didáticos, promovem um caráter investigativo ao aluno, o qual deixa de ser um mero receptor,

passando a atuar como contribuinte do saber. Uma das dificuldades encontradas em grande parte

das escolas brasileiras deve-se ao fato da precariedade em laboratórios, os quais permitem uma

aula menos metódica; assim como também a deficiência de equipamentos, os quais podem auxiliar

o professor na passagem de determinados conteúdos; essa forma inovadora de ensino proporciona

o aluno a aprender com seus próprios erros quanto com seus acertos. Logo, percebe-se o quanto

está sendo primordial o uso desse método, o qual viabiliza associar uma aula de química teórica e

prática, tendo-se assim, bons resultados. Palavras-chave: Prática, aluno investigador,

aprendizagem. ABSTRACT This study aims to evaluate the intellectual development of the student

by inserting teaching methods in chemistry classes, in order to present the content required by the

matter more comprehensively. Thus, teaching experiments, promote an investigative character to

the student, which is no longer a mere receiver, going to act as contributors of knowledge. One of

the difficulties encountered in most Brazilian schools is due to the fact that the precariousness in

laboratories, which allow a class less methodical; as well as equipment deficiency also which can

assist a teacher in the passage of certain content; this innovative form of education provides the

student to learn from their mistakes as with its successes. So you can see how much is being
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essential to use this method, which enables to associate a class of theoretical chemistry and

practical, and is thus good results. Keywords: Practice , researcher student learning.

INTRODUÇÃO Indubitavelmente, nota-se o crescente progresso das escolas brasileiras ao

comparar-se há vinte anos, onde o ensino era centralizado em métodos tradicionalistas,

reprimidores de concepções, e alunos atuando como meros receptores. Sabe-se que as mudanças

decorrentes ainda não atingiu o resultado final esperado, visto que as aulas ministradas de química

em escolas públicas é desanimador, devido à deficiência dos laboratórios, ou a falta de preparação

do professor em usá-los, promovendo aulas de química mais metódica e desinteressante para o

aluno. Reconhece-se que é preciso reformular o ensino de química nas escolas, visto que as

atividades experimentais são capazes de proporcionar um melhor conhecimento ao aluno (ALVES;

ALVES; LIMA, 2013). Atualmente, é possível verificar como o ensino de química está mudando, a

aceitação por práticas estão sendo mais aceitáveis pelos discentes, viabilizando a transmissão dos

conteúdos, de modo mais compreensível, além de incentivar os alunos a desenvolver pesquisas

capazes de gerar mudanças favoráveis em diferentes escalas, o incentivo a pesquisas científicas

com o apoio dos professores tem proporcionado drásticas modificações nas ciências, o que antes

era considerada irrefutável, constantemente ocorre irrefutabilidade da mesma (TREVISAN e

MARTINS, 2008). Dessa forma, ao incluir práticas educacionais voltada à química, faz-se

necessário que ocorra uma avaliação cautelosa nos laboratórios caso sejam utilizados, deve-se

verificar as instalações, as vidrarias, os aparelhos, e quais reações serão feitas pelos alunos, afim

de não promover nenhum incêndio, explosão, ou qualquer outro transtorno. Assim, as práticas

associadas à teoria básica favorecem ao aluno para que o mesmo verifique a importância do

estudo da disciplina aplicando no seu dia a dia (MOREIRA et al, 2011). Entretanto, o professor

deve está efetivamente preparado para atuar interdisciplinarmente, essa associação de práticas e

teorias não são tão fáceis como se parece, os discentes possuem a necessidade de buscar fontes

que lhes favoreçam a desenvolver métodos de ensino eficazes, os quais terão habilidade de

contextualizar suas aulas juntas as práticas (VEIGA; QUENENHENN; CARGNIN, 2012). Logo, é

notório a relevância de aulas que elevam o estimulo do aluno, e que o mesmo veja a disciplina

como uma contribuinte e fonte inesgotável de conhecimento, a qual pode ser enriquecida por seus

méritos. A finalidade de todo esse trabalho resume-se em uma transmissão mais compreensível

para os alunos. METODOLOGIA Foram realizadas inicialmente pesquisas abrangentes com relação

à inserção de práticas associadas à teoria para a passagem dos conteúdos requeridos pela

disciplina. Dessa forma, os meios utilizados foram revistas, artigos, sites com grande

acessibilidade, em suma, ocorreu uma pesquisa bibliográfica. Destacando práticas relacionadas

com os conteúdos programáticos de química, com a finalidade de proporcionar um melhor

aproveitamento e entendimento de aulas teóricas, beneficiando assim, não só os alunos como
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também os professores; os quais passam atuar como contribuintes do saber, estimulando o aluno

á pesquisa. Em seguida, foram aplicados questionários aos alunos das escolas estaduais Costa

Rêgo, Manoel Leandro de Lira (Feira Grande) e Escola de Ensino Básico Imaculada Conceição

(Girau do Pociano) a pesquisa consistiu em aproximadamente 123 alunos. Após a apresentação do

grupo de pesquisa aos alunos das respectivas escolas do agreste alagoano, foram distribuídos os

primeiros questionários (tabela 1) fundamentados em perguntas e respostas relacionados aos

assuntos de química do ensino médio, e o segundo questionário idêntico no final da aula,

objetivando comparar a percentagem de erros e acertos ocorridos antes e depois das práticas e

aulas teóricas associadas. As perguntas contidas resumem-se na seguinte tabela: Tabela 1:

Perguntas contidas nos questionários.

1. Indique as forças de atração existente nas moléculas HF E HCl;

2. Definição de ácidos e bases de acordo com Arrhenius;

3. Reação de neutralização;

4. Explique reação de combustão;

5. Determinar a parte pola e apolar, e sua interação com gordura e água;

6. Indique a alternativa que apresenta, apenas, polímeros naturais.

As perguntas contidas nessa tabela são todas referentes às aulas praticas e teóricas aplicadas em

sala, visando analisar nos dois momentos de aplicação dos questionários o desempenho dos

alunos, ou seja, o rendimento do mesmo durante o primeiro e segundo momento de aplicação do

teste. Observa-se que todas as questões foram desenvolvidas com base nos assuntos do ensino

médio, como: densidade, pH, funções inorgânicas, reações químicas, pressão e fluídos.

Aproximadamente oito práticas (tabela 2) foram selecionadas, para posteriormente serem

modificadas pelos discentes, a fim de beneficiar o ensino prático e teórico aos alunos,

possibilitando evidenciar a química cotidianamente, tendo como foco os atuais problemas

ambientais.

Experimento Enfoque ambiental Assuntos abordados nas
práticas
- pH (ácidos e bases,
reação de
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Bioplástico Água e solo

neutralização,escala de
pH). -Polímero (o que é,
classificação, como se
formam). - Forças
intermoleculares (pontes de
hidrogênio)

Detergente biodegradável Água e solo

- Polaridade das moléculas.
- Compostos orgânicos
(Solubilidade, composição,
capacidade de formar
cadeias e classificação das
cadeias carbônicas).

pH do solo Solo - Ácido, bases, escala do
pH.

Queima de combustível Ar - Reações químicas
(Reação de combustão).

Eletrofloculação Água
- Eletroquímica (reação de
oxi-redução). - Processos
de separação de mistura.

Tratamento da água Água - Processos de separação
de misturas.

Após a seleção das escolas, os alunos (especificamente do 3º ano do Ensino Médio de cada

escola), foram direcionados para o laboratório multidisciplinar da Universidade Estadual de

Alagoas, onde foram ministradas as aulas teórico-práticas, por alunos graduandos do curso de

Licenciatura em Química, da mesma Instituição de Ensino Superior já citada. Após a aplicação dos

questionários foi possível foi possível realizar uma análise estatísica, para que assim fosse possível

obter um percentual de aproveitamento dos alunos em relação as aulas realizadas. Sendo assim foi

aplicado para cada questão o estudo estatístico por meio do Excel, e assim levando-se a

comparação da quantidade de acertos antes a após as aulas. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mediante as aulas ministradas foi nítido as dificuldades as quais encontravam-se os alunos das

referidas escolas, sendo comprovadas no primeiro questionário aplicado, porém com as aulas

teóricas incluindo práticas foram possíveis sanar as dúvidas, viabilizando assim, um contato mais

próximo do aluno com o professor sem qualquer receio de tirar dúvidas. O redirecionar do olhar do

aluno durante as práticas é notório, a descoberta, as associações com o dia a dia, e o pensar de

buscar algo inovador traz um encantar da disciplina. Sendo mais aproveitados os conteúdos. As

aulas práticas tiveram como materiais produtos domésticos vistos e usados diariamente,

explicando de modo fácil e visível o conteúdo de ácidos e bases, promovendo um entendimento

claro e ao mesmo tempo rápido ao aluno. Além de ter sido possível, notar as comparações feitas

pelos mesmos, ao associar todo o conhecimento adquirido através das aulas teóricas e práticas

com produtos vistos em seus materiais didáticos. Pode-se afirmar que o entusiasmo dos alunos foi

o responsável por promover os bons resultados, os quais valorizaram cada palavra expressada

tornando as práticas proveitosas, o que beneficiou não só o professor ao ministrar as aulas como o
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aluno tornou-se o colaborador do conhecimento. Diante das aulas realizadas foi possível perceber

que os alunos conseguem ter maior interação com o professor, assim como associar a teoria ao

seu dia a dia, além de facilitar o processo de aprendizagem que foi evidenciado com os resultados

apresentados pelos questionários após as aulas (tabela 3). Tabela: 3 Análise estatística dos

resultados dos questionários. Dados da pesquisa.

Perguntas Acertos antes das práticas Acertos após as práticas

1. Indique as forças de atração
existente nas moléculas HF E
HCl:

11,38% 56,10%

2. Definição de ácidos e bases
de acordo com Arrhenius. 2,44% 28,46%

3. Reação de neutralização. 6,50% 45,53%

4. Explique reação de
combustão. 0,00% 21,14%

5. Determinar a parte polar e
apolar, e sua interação com
gordura e água.

0,00% 3,24%

Verifica-se que foi obtido um excelente resultado, pois ao analisar principalmente a percentagem

de acertos das questões 4 e 5, nota-se o aumento relevante que houve após a aplicação de

praticas associadas as aulas teóricas, o quanto foram beneficiados. CONCLUSÃO Portanto,

torna-se indispensável o uso de materiais didáticos em escolas para o ensino de química, a qual

objetiva uma melhor compreensão dos conteúdos e a indução de formar profissionais capacitados

ao entendimento dessa disciplina, não sendo desprezada futuramente. Foi relevante o uso de

questionário, pois viabilizou informações sobre os mesmos e quais as dificuldades encontradas em

sala de aula, pois muitas vezes o problema não está no aluno e sim, como estão sendo

transmitidos os conteúdos.

REFERÊNCIAS ALVES, C. B.; ALVES, O. M. E.; LIMA, O. L. A importância de práticas laboratoriais

no ensino da Química para alunos de Ensino Médio. 53º Congresso Brasileiro de Química,

2013. FILHO, F. S. L.; CUNHA, F. P.; CARVALHO, F. S.; SOARES, M. F. C.. A importância do uso de

recursos didáticos alternativos no ensino de química: Uma abordagem sobre novas metodologias.

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_importancia_das_aulas_praticas_na_quimica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-7,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer-Goiânia, vol.7, N.12; 2011.

FARIAS, C. S.; BASAGLIA, A. M.; ZIMMERMANN, A. A importância das atividades experimentais no

Ensino de Química. Ceará. 1º CPEQUI –1º Congresso Paranaense de Educação Em Química,

2008. FILHO, F. S. L.; CARVALHO, F. S.; VIEIRA, M. B.; SOARES, M. F. C. O uso de recursos

didáticos no ensino de química: Novas perspectivas e melhores resultados. 63ª Reunião

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,2011. MOREIRA, K. C.; BUENO, L.;

WIEZZEL, A.; TEIXEIRA, M.. O desenvolvimento de aulas práticas de química por meio da

montagem de Kits experimentais. Disponível em < http://

unesp.br

/prograd/ENNEP/Trabalhos%20

em%20

pdf%20

-%20

Encontro%20

de%20

Ensino/T3.pdf

>.

Acessado em jun. de 2016. 2016. TREVISAN, T. S.; MARTINS, P. L. O. O professor de química e as

aulas práticas. VIII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, 2008.

Disponível em:

< http://

www.

pucpr.br

/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/365_645.pdf

>.

Acessado em jun. de 2016. VEIGA, M. S. M.; QUENENHENN, A.; CARGNIN, C. O ensino de

química: algumas reflexões. I Jornada de didática – O ensino como foco, 2012. Disponível em

: < http://

www.

uel.br

/eventos/jornadadidatica/pages/arquivos/O%20

ENSINO%20

DE%20

QUIMICA.pdf

>. Acesado em jun. de 2016.

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_importancia_das_aulas_praticas_na_quimica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-7,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



*Graduanda em Ciências biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL. **Graduando

em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL. ***Profª. Drª. Da

Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL e Centro Universitário CESMAC. Agradecimentos: Grupo

de Pesquisa em Química (GRUPEQ) e FAPEAL.

Recebido em: 05/07/2016

Aprovado em: 06/07/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_importancia_das_aulas_praticas_na_quimica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.7-7,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


